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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl. 14:00-14:55 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 

Agneta Larsson (C), tjänstgörande ersättare §§ 42-62  
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande §§ 63-65 
Ida Ekeroth (S), 2:e vice ordförande 
Anders Bredelius (M), tjänstgörande ersättare 
Richard Thorell (M), tjänstgörande ersättare 
Anette Karlsson (M), ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Göran Hellström (L), ledamot 
Linnea Wall (S), ledamot 
Leif Udéhn (S), ledamot 
Marie Engström Rosengren (V), ledamot 
Carl-Gunnar Sand (SD), ledamot 
Göte Andersson (M), ersättare 
Morgan Forsberg (KD), ersättare 
Agneta Larsson (C) ersättare 
Sebastian Clausson (S), tjänstgörande ersättare 
Anita Olausson (S), ersättare 

Övriga deltagare Thomas Johansson, tf. kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Anna Kjellberg, controller § 44 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller § 45 

Justerare Ida Ekeroth 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 42-65 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-16 

Anslagsdatum 2020-03-18 Anslaget tas ner 2020-04-09 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 42                                                   Dnr 22051  

Godkännande av dagordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 43                                                   Dnr 2020/00127  

Coronavirus (covid-19) och kommunens åtgärder 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Bakgrund 

Information om ledningsgruppens åtgärder och aktiviteter med anledning av 
Coronaviruset. Ledningsgruppen hanterar Corona genom särskild ledning. 
Ledningsgruppen samt kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
kommunikationschef och säkerhetssamordnare har stående möten i stadshuset alternativt 
via Skype. Bolagscheferna är inbjudna att delta. 

Den 28 februari 2020 
Informationsbrev ett går ut till chefer om att ta en förberedande kontakt med medarbetare 
som varit på resa i riskområden (framförallt Italien). Uppmaning om att anställda som har 
sjukdomssymtom ska vara hemma. Extra städ genomförs, handsprit ställs ut. 
Pandemiplanering startas på sektorsnivå. 

Den 2 mars 2020 
Kommunen träffar Mariestadstidningen.  
Löpande artiklar som beskrivit kommunens arbete har publicerats i tidningen. 

Den 10 mars 2020 
Informationsbrev två går ut.  
Ingen med luftvägssymtom får vistas på arbetsplatsen eller i skola, besöksrestriktivitet gäller 
vid äldreboenden, rutin för icke-medicinska åtgärder framtagen, prövning av resor i 
tjänsten, särskild instruktion till skola och förskola. 

Den 12 och 13 mars 2020 
Ledningsgruppen beslutar om ökad ventilation i stadshuset, kafeterian kommer att vara 
stängd från den 16 mars, men kaffe serveras. Översyn görs av egna större evenemang, 
kartläggning sker av samhällsviktig näringsverksamhet, besöksrestriktioner på särskilda 
boenden (SÄBO).   

Ledningsgruppen deltar i regional samverkanskonferens den 13 mars 2020. Utvecklingen 
går snabbt och behöver följas noga. Antalet fall av smittade ökar, majoriteten har varit 
lindrigt sjuka. De allra flesta behöver inte ha vårdkontakt. Viktigt är att sköta basal 
handhygien. De äldre-äldre ska skyddas. Provtagning sker för de som läggs in på sjukhus, 
vid särskilda boenden sker provtagning vid smitta. Viktigt med plan för hantering av 
hemgång från sjukhus. Vid insjuknande av äldre-äldre görs bedömning av kommunens 
personal, eventuellt i samråd med infektionsläkare.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 44                                                   Dnr 2019/00212  

Bokslut 2019 för kommunstyrelsens verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för kommunstyrelsens verksamheter.   

Bakgrund 

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en ekonomisk 
sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt kalenderår. Nämndens 
bokslut kommer därefter att utgöra en del av kommunens årsredovisning. 

Ekonomienheten har upprättat bokslut for kommunstyrelsens verksamheter för 
2019. Bokslutet visar ett överskott mot budget om 16,7 mkr där även vissa 
kommunövergripande poster ingår. Den positiva avvikelsen i verksamheterna 
grundar sig till största del i lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och 
ej återbesättning av tjänster och generell återhållsamhet. För de 
kommunövergripande posterna så är budget för kommunstyrelsens medel till 
förfogande och tillkommande kapitalkostnader inte förbrukad och bidrar också till 
den positiva avvikelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 75/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-20 

Kommunstyrelsens bokslut 2019 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson  
Controller Anna Kjellberg 
Chef sektor Ledning Åsa Alvner 
Chef sektor Samhällsbyggnad Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 45                                                   Dnr 2020/00019  

Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande punkter i kommunstyrelsens interna 
kontrollplan för 2020: 

1. Dokumentation vid direktupphandling 

2. Genomförda direktupphandlingar över direktupphandlingsgränsen 

3. Kontroll av obehörig attest  

4. Säkerhet i stadshuset 

5. Diskrimineringslagstiftningen  

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6:e kapitel 1 § uppsiktsplikt. 
Kommunstyrelsen som nämnd ska upprätta en intern kontrollplan för den egna 
verksamheten.  

Ovanstående kontrollpunkter är bedömda utifrån en risk - och väsentlighetsanalys. 
Nedan följer en kort kommentar om varför kontrollerna ska genomföras. 

1. Dokumentation vid direktupphandling. Denna kontrollpunkt var även med i 
2019 års kontrollplan och anses inte vara uppfylld. Åtgärder kommer att 
vidtas under 2020 men vi anser att kontrollen bör fortgå under 2020. 

2. Genomförda direktupphandlingar över direkt-upphandlingsgränsen. Denna 
kontrollpunkt ska enligt LOU upphandlas. Därmed ligger ett stort ansvar på 
att regelverket efterlevs. Åtgärder kommer att vidtas löpande under 2020. Det 
kan finnas en risk att inte LOU följs och då kan skadan bli väsentlig. 

3. Kontroll av obehörig attest. Detta innebär att vid t ex representation ska det 
framgå vad som avses och vilka som närvarat vid representationen. Ett annat 
exempel på obehörig attest är när attestanten attesterar egen kursavgift. I 
samband med revisionsrapporten ”Intern kontroll i hanteringen av 
leverantörsfakturor” framkom det brister i vår interna hantering avseende 
obehöriga attester. Dessutom utifrån en riskbedömnings analys är risken stor 
och ett fel kan medföra väsentlig skada. 

4. Säkerhet i stadshuset. För att säkerställa att obehöriga inte har tillträde till 
stadshuset kommer rutiner för besök och nyckelbrickor granska två gånger per år.  
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Diskrimineringslagstiftningen. DO har i beslut daterat den 23 december 2019 
konstaterat att de efter sin tillsyn konstaterar att Mariestads kommun efter revidering 
har de riktlinjer och rutiner som lagstiftningen efterfrågar. Det som återstår är att 
informera kommunens chefer om de reviderade riktlinjerna samt följa upp 
efterlevnaden av dessa samt av lagstiftningen i övrigt, särskilt i sådana situationer som 
kan leda till skadestånd i kombination med negativ publicitet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 58/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11, rev. 2020-02-21 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-10  

Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, rev. 2020-02-21 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson  
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
HR-chef Per Johansson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 46                                                   Dnr 2020/00025  

Förnyad borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar i Kommuninvest 

  

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 15 augusti 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Mariestads 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Mariestads kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer.  

Mariestads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Mariestads kommun 
den 22 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

Mariestads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Mariestads kommun 
den 22 juli 2011, vari Mariestads kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson och 
kommunchef Kristofer Svensson att för Mariestads kommuns räkning underteckna 
alla handlingar med anledning av detta beslut.  

Bakgrund 

Kommunen är medlem i Kommuninvest i Sverige AB och har därmed ingått 
tillhörande förbindelser och borgensåtaganden. Ett borgensåtagande är enligt lag 
giltigt i tio år från den dag åtagandet ingicks alternativt från den dag då 
borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. 
 
Giltighetstiden för Mariestads kommuns regressavtal och garantiavtal löper ut under 
år 2021. Ett beslut om en ny tioårsperiod ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-03-16 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 76/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17 

Följebrev daterat 2020-01-16 samt bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal 
och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat, samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Advokatfirman Lindahl e.u. av Kommuninvest i Sverige AB) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 47                                                   Dnr 2020/00114  

Instruktion för kommundirektör 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till instruktion för kommundirektör.  

Bakgrund 

Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Enligt 7 kap. 
1–2 §§ i lagen ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska vidare i en instruktion fastställa hur 
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
direktörens övriga uppgifter.  

Syftet med att ålägga kommunstyrelsen att fastställa kommundirektörens uppdrag i 
en instruktion är enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. 2016/17:171 s. 197) att 
arbetet med upprättandet av instruktionen dels ska leda till en dialog och en 
diskussion om uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och direktören, dels 
att en tydlig uppgiftsfördelning ska skapa en bra samverkan mellan de 
förtroendevalda och direktören.  

Ett förslag till uppdragsbeskrivning för kommundirektören har tagits fram baserat på 
underlag från kommundirektörsföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner samt 
underlag från närliggande kommuner.  

För att harmonisera med hur tjänstetiteln benämns i den nya kommunallagen ändras 
titeln från kommunchef till kommundirektör i och med beslut om instruktionen.  

Förslag till instruktion delas och diskuteras på arbetsutskottets sammanträde den  
4 mars 2020, § 86/20, inför beslut på kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kommunchefens förslag till beslut som 
eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05 

Förslag till instruktion för kommundirektör 
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Protokollsutdrag ksau § 86/20 

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 48                                                   Dnr 2020/00037  

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till riktlinjer för Mariestads 
kommuns styrdokument.  

Bakgrund 

I juni 2014 antog kommunfullmäktige riktlinjer för Mariestads kommuns 
styrdokument. Riktlinjerna upprättades på uppdrag av kommunchefens 
ledningsgrupp.  

Som ett led i den översyn av kommunens styrdokument som genomförs av 
administrativa enheten behöver de nuvarande riktlinjerna för styrdokument 
uppdateras. Ett nytt förslag till riktlinjer har därför arbetats fram. Innehållet är i stort 
detsamma som i tidigare dokument, men har utvecklats för att ytterligare underlätta 
för både tjänstepersoner och förtroendevalda genom att tydligare beskriva de olika 
typerna av styrdokument och på vilken instans de ska fastställas.  

Syftet med riktlinjerna är att fastställa en definition för vad som är styrdokument, 
skapa en enhetlig terminologi för de olika dokumenten och ange beslutsnivå för olika 
typer av styrdokument. Syftet är också att tydliggöra roller och ansvar för 
styrdokument, regler för utformning och beskriva när revidering av olika dokument 
ska göras.  

Styrdokument ska kontinuerligt utvärderas och följas upp. Det är därför viktigt att 
styrdokument samordnas, att det är konkreta och enkla och så få som möjligt till 
antalet. De upprättade riktlinjerna för styrdokument fyller för dessa ändamål en viktig 
funktion.  

Under våren 2020 kommer kommunens mallar för styrdokument att uppdateras för 
att göra det enklare att följa de regler som riktlinjerna föreskriver.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 60/20 
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Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-06 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-23 

Förslag till riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument 

Gällande riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument, antagna av 
kommunfullmäktige 2014 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Samtliga nämndsekreterare) 
(Samtliga sektorchefer inklusive teknisk chef och miljö- och byggnadschef) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 49                                                   Dnr 2019/00235  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar det reviderade förslaget till delegationsordning utom i 
punkterna 36-39. För dessa punkter gäller fortsatt motsvarande punkter i den gamla 
delegationsordningen till dess att kommunstyrelsen har fått ett förtydligande av vad 
de föreslagna reviderade punkterna innebär. 

Vid nästa kommunstyrelsesammanträde ska även de kompletterande punkterna 
beslutas så att delegationsordningen kan antas i sin helhet.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen kan uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller 
en anställd hos kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
framställningar eller yttranden till fullmäktige, ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ärenden 
som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden eller 
ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  

Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning delegerat beslutanderätten i vissa 
ärenden. Beslut tagna på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad 
delegering. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på kommunstyrelsen. 

En omfattande översyn har genomförts av kommunstyrelsens delegationsordning. 
Översynen har föranletts av genomförda organisationsförändringar, ändrade 
arbetsformer och arbetssätt. Förslaget till reviderad delegationsordning framgår av 
bilagan. Alla ändringar i förslaget har markerats med rött och överstruken text.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut.  
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt 
följande: Kommunstyrelsen antar det reviderade förslaget till delegationsordning 
förutom i punkterna 36-39. För dessa punkter gäller fortsatt motsvarande punkter i 
den gamla delegationsordningen till dess att kommunstyrelsen har fått ett 
förtydligande av vad de föreslagna reviderade punkterna innebär.  

Vid nästa kommunstyrelsesammanträde ska även de kompletterande punkterna 
beslutas så att delegationsordningen kan antas i sin helhet.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 77/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-29 

Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen 

 

Expedieras till: 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Redovisningschef 
Ekonomienheten 
Upphandlingsenheten 
Mark- och exploatering 
Teknisk chef  
Arkivarien 
Planchef 
Museichef 
Kultur- och fritidschef 
Kultur och fritidsberedning 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 50                                                   Dnr 2020/00052  

Digitalisering av arbetet med timrapporter, scheman och 
kostavdrag 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en digitalisering av kommunens 
rapportering till lönekontoret. Digitaliseringen ska innefatta en effektivisering och 
kvalitetssäkring av löneprocessenens samtliga delar, såväl inom verksamheterna 
som på lönekontoret.  

2. Arbetet ska påbörjas under 2020.           

3. Beslutet gäller under förutsättning att kostnaden för utvecklingen ryms inom 
lönenämndens egen budget och att förändringen leder till ett effektivare 
arbetssätt.  

Bakgrund 

Den MTG-gemensamma lönechefen har upprättat en sammanställning över den 
manuella pappershanteringen av lönerapporter med mera. Lönechefen har 
identifierat ett antal områden som kommer att prioriteras i det fortsatta arbetet med 
en digitalisering av lönerapporteringen. Exempel på dessa områden är timrapporter, 
kostavdrag och scheman. 

För att använda lönekontorets befintliga digitala system på ett effektivt och 
kostnadsmedvetet sätt behöver en rad åtgärder vidtas. Lönekontoret har system där 
det är möjligt att rapportera digitalt, men ändå används pappersblanketter i hög grad. 
Detta medför onödiga kostnader i form av dubbelarbete för lönekontoret. Det 
förestående arbetet med att digitalisera den manuella hanteringen måste gälla samtliga 
verksamheter.  

Lönechefen framhåller att lönekontoret, såväl som arbetstagare och chefer, vill slippa 
pappershanteringen. En förutsättning för att genomföra förändringsarbetet är att 
berörda verksamheter är delaktiga i arbetet. Verksamheterna måste utbildas i de nya 
arbetssätten samt avsätta tid för att lära och anpassa verksamheten till den digitala 
hanteringen. Det behöver även avsättas tid för att berörda systemförvaltare ska få 
möjlighet att genomföra förändringen. Lönekontoret bör specificera exakt vilka som 
blir direkt berörda under utvecklingsarbetet samt göra en uppskattning av 
tidsåtgången. 

Lönekontoret uppfattar detta som en utmaning och anser sig behöva stöd för att 
genomföra förändringsarbetet. Vissa verksamheter är öppna för förändring samtidigt 
som andra inte har samma förutsättningar. Målet är att samtliga verksamheter ska 
rapportera digitalt till lönekontoret. Det är även möjligt att undersöka 
förutsättningarna för att robotisera vissa arbetsmoment. 
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Lönenämnden gav den 10 december 2019 lönekontoret i uppdrag att tillsammans 
med kommunerna digitalisera arbetet med timrapporter, scheman och kostavdrag. 
Kravet är att samtliga verksamheter i de fyra kommuner ska digitalisera dessa 
processer. Arbetet ska påbörjas under 2020. 

Lönenämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelserna i de fyra kommunerna 
att digitalisera timrapporter, scheman och kostavdrag samt att arbetet ska påbörjas 
under 2020.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 61/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-07 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-07 

Protokollsutdrag § 40 Lönenämnden Gullspångs kommun. Beslut om 
digitaliseringsarbete för lönenämnden 

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
Gullspångs kommun 
Lönenämnden 
Töreboda kommun  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 51                                                   Dnr 2020/00073  

Markupplåtelseavtal och samförläggning mellan Mariestads 
kommun och VänerEnergi AB 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik tillsammans med Mariestads kommuns Mark och 
exploateringschef och VänerEnergi AB har tagit fram ett förslag till 
markupplåtelseavtal. Avtalsförslaget baseras till stora delar på den mall som Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram och är därmed använd av flera 
kommuner i Sverige. Utgångspunkten i arbetet var att även arbeta in 
samförläggningsavgifter i avtalet. Under arbetets gång har detta dock konstaterats 
inte vara görbart, utan endast tagits upp som att det alltid ska vara lönsamt att 
samförlägga istället för att gräva själv. Kostnaden för samförläggning får sedan 
hanteras i respektive projekt då förutsättningarna skiljer sig. Det som avtalet föreslår 
är en fast avgift för ledningsägaren att vara i kommunal mark vilket inkluderar en 
avgift för de ökade kostnader som kommunen har i anläggningsjobb för att hantera 
befintliga ledningar. Detta gäller endast om ledningarna är förlagda enligt 
branschpraxis. Om det framkommer att en ledningsägare inte har lagt sin ledning på 
ett korrekt sätt och det i och med det uppkommer extra kostnader vid 
anläggningsarbetet ska detta hanteras separat.  

För att ta fram en kostnad för markupplåtelse rekommenderar SKR att man antigen 
tittar på längden gator i kommunen eller invånarantalet. Avtalsförslaget är beräknat 
på längden gator. Avtalet börjar gälla 1 januari 2019 och gäller i 25 år. Avgiften är  
240 000 kronor per år och indexregleras. I den föregående överenskommelsen mellan 
parterna låg avgiften på 95 000 kronor per år.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Linnea Wall (S) yrkar om redaktionell ändring i bakgrundstexten där Sveriges 
kommuner och Landsting SKL ska bytas ut mot Sveriges Kommuner och Regioner 
SKR. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
tillsammans med Linnea Walls (S) yrkande om redaktionell ändring och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 62/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 

Förslag till avtal för markupplåtelse och samförläggning med VänerEnergi AB 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
VänerEnergi AB 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 52                                                   Dnr 2020/00021  

Överföring av medel till badhusets budget 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att öka budgeten från och med 2020 för badhuset 
genom att flytta totalt 225 262 kronor från LSS-verksamhetens och särskolans budget 
fördelat enligt följande:            

 96 542 kronor från ansvar 6000, verksamhet 64321  

 38 616 kronor från ansvar 7722, verksamhet 78800  

 90 104 kronor från ansvar 7514, verksamhet 28400.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2019 att hålla badhuset öppet på söndagar. 

I budget för badhusets ökade personalkostnader i samband med start för 
söndagsöppet och öppnandet av två nya bassänger redovisade kultur- och 
fritidschefen ett förslag till finansiering. Förslaget innebär att LSS-verksamhetens och 
särskolans budget för kostnaderna i sjukhusets rehabbassäng ska överföras till 
badhuset, ansvar 1950, för att täcka badhusets ökade kostnader.  

Kultur- och fritidschefen äskar att överföring genomförs till badhuset. 

Badhusets budget ökas från och med 2020 genom att flytta totalt 225 262 kronor 
från LSS-verksamhetens och särskolans budget fördelat enligt följande:    

 96 542 kronor från ansvar 6000, verksamhet 64321  

 38 616 kronor från ansvar 7722, verksamhet 78800  

 90 104 kronor från ansvar 7514, verksamhet 28400 

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Kultur- och fritidsberedningen lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp sektorchefens förslag till beslut som 
eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 5/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Sektorchef Åsa Alvner) 
(Kultur- och fritidschef Tomas Ekström) 
(Controller Anna Kjellberg) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 53                                                   Dnr 2019/00062  

Revidering av VA-plan  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar VA-plan 2020-2030.  

Bakgrund 

I december 2016 antogs VA-plan 2016-2026. Planen beskrev den allmänna  
VA-anläggningens status, utmaningar och vilken utveckling som väntade under 
planperioden. Sedan antagandet har anläggningarnas status förändrats i takt med att 
investeringar har utförts på anläggningarna samtidigt som vissa anläggningar har 
större behov av åtgärder idag än tidigare. Utbyggnation av kommunalt VA till nya 
områden har utförts sedan planen antogs och bedömning av vilka områden som ska 
falla under ett kommunalt ansvar har i vissa fall ändrats.  

 

De största skillnaderna i den reviderade upplagan jämfört med tidigare upplaga är 
följande:  

 Informationen om anläggningarnas status har uppdaterats.  

 Planen för utbyggnationen av kommunala VA-tjänster har uppdaterats 
utifrån vilka områden som försetts med kommunala VA-tjänster under 
perioden 2016-2019. Samtliga områden har värderats utifrån rådande 
kunskapsläge och rättspraxis och utifrån det har en ny prioriteringsordning 
upprättats.  

 Behovet av taxeutveckling har beskrivits utifrån dagens förutsättningar.  

Förslaget till VA-plan för år 2020-2030 omfattar samtliga tre kommuner (Mariestad, 
Töreboda och Gullspång) och har upprättats av gemensamt av tjänstepersoner inom 
verksamhet teknik och verksamhet miljö- och bygg samt även i samråd med 
planenheten och mark och- exploateringsansvariga i de tre kommunerna.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 72/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 

Protokollsutdrag tn § 5/20 

Tekniska chefens och VA-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 

Förslag till VA-plan 2020-2030 inklusive bilaga 1a och 2 (som avser Mariestad),  
(Bilagorna 1b och 1c, avser Töreboda och Gullspångs kommun).  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Töreboda Kommun) 
(Gullspångs kommun) 
(VA-chef Amanda Haglind)  
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Verksamhet miljö- och bygg, Malin Bengtsson)  
(Planchef Adam Johansson)  
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 54                                                   Dnr 2018/00184  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Gamla staden 4:1 
och 4:2, Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun. 

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 november 2015, § 496, att ge 
kommunchefen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för området bakom 
biblioteket samt för del av Humleparken.  

Uppdraget delades upp i två ärenden; detaljplan för del av Biblioteksparken  
(KS 2015/00432) och detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2 (KS 
2018/00184). 

Förslag till detaljplan för del av Biblioteksparken togs fram under vinter/vår 2016 
och skapade stort allmänt intresse. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den  
29 juni 2016, § 280, att avbryta detaljplaneprocessen samt att återta uppdraget 
avseende del av Biblioteksparken.  

Planarbete för del av Gamla staden 4:1 och 4:2 startade under hösten 2018 och 
planförslaget samråddes under sommaren 2019. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mariestad och i det 
aktuella samrådsförslaget möjliggörs ny bebyggelse motsvarande cirka 40 lägenheter i 
flerbostadshus.  

Noteras att i Länsstyrelsens yttrande i granskningsskedet påpekas att planen inte kan 
accepteras med anledning av hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden. Länsstyrelsen kan därför komma att pröva planen om den 
antas.  

En betydande del av planområdet avses dock även fortsatt kunna nyttjas som park. 
Ärendet kommer att kungöras.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar avslag till förslaget. 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anette Karlssons (M) tillstyrkande av 
arbetsutskottets förslag.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 79/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18 

Plankarta med bestämmelser, antagandehandling 

Planbeskrivning, antagandehandling 

Planillustration, antagandehandling 

Behovsbedömning MKB 

Trafikbullerutredning 

Riskutredning farligt gods 

Geoteknisk utredning 

Lokaliseringsutredning, antagandehandling 

PM Jordprovtagning 

Miljöteknisk markundersökning 

Naturvårdsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Planarkitekt Lisa Heller)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 55                                                   Dnr 2016/00253  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Ullervad 31.1, 
Ullervad, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Ullervad 31:1, Ullervad, Mariestads 
kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 15 juni 2016 planenheten i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1, med syfte att möjliggöra för 
markanvändningen bostäder. 

Huvudsyftet med planförslaget är att skapa byggrätter för nya bostäder i närhet till 
Mariestad samt att öka trafiksäkerheten på Ullervadsvägen där den ansluter till 
planområdet. 

Planförslaget möjliggör för 15 tomer med en tomtstorlek mellan 700- 1200 kvm. 
Byggnadernas höjd regleras till 8 meter i byggnadshöjd inom hela planområdet vilket 
möjliggör byggnation i två våningar.  

Planförslaget var föremål för samråd mellan den 25 oktober 2018 – 24 november 
2018, utökat samråd (med anledning av att fler sakägare till berörd 
gemensamhetsanläggning påträffades) mellan den 18 maj 2018 – 18 juli 2018. 
Planförslaget var föremål för granskning mellan den 15 maj 2019 - 17 juli 2019. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 
Med anledning av inkomna synpunkter har mindre justeringar i planförslaget gjorts. 
Planförslagets huvudinriktning är dock oförändrad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 78/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-20 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Behovsbedömning (2017-10-02) 

Lokaliseringsutredning  

Arkeologisk utredning (2019-09-19) 

Naturvärdesinventering (2018-06-15) 

Geotekniskt PM (2018-06-12)  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Planarkitekt Erik Söderström) 
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 56                                                   Dnr 2019/00160  

Beslut om antagande: Program Skaraborgs turistslingor 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Program Skaraborgs turistslingor.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i Skaraborg 
tagit fram en strukturbild. Ett av de områden som strukturbilden identifierade som 
viktiga att arbeta vidare med var gemensam fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs 
kommunalförbund beslutade den 18 maj 2018 om uppdrag att arbeta med gemensam 
fysisk planering inom de tre områdena besöksnäring, hållbara bränslen och 
etableringar. 

Program Skaraborgs turistslingor är en del av det uppdrag som Skaraborg 
kommunalförbund beslutade den 18 maj 2018 och har varit föremål för internremiss 
(22 mars 2019 – 3 maj 2019) och allmänt samråd (30 september 2019 – 2 december 
2019). Synpunkter från samråd finns sammanställda och kommenteras i 
samrådsredogörelse. 

Målet är att samtliga 15 kommuner ska anta Program Skaraborgs turistslingor innan 
sommaren 2020, därefter planeras ett gemensamt pressmeddelande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 64/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-06 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-27 

Program Skaraborgs turistslingor, antagandehandling 2020-01-24 

Karta – Skaraborgs turistslingor, Skaraborg 2020-01-24 

Karta – Skaraborgs turistslingor, Mariestads kommun 2020-01-24 
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Karta – Skaraborgs turistslingor, kollektivtrafik Skaraborg 2020-01-24 

Samrådsredogörelse 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Skaraborgs kommunalförbund (info@skaraborg.se) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 57                                                   Dnr 2019/00161  

Beslut om antagande: Strategi Hållbara drivmedel 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Strategi Hållbara drivmedel.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i Skaraborg 
tagit fram en strukturbild. Ett av de områden som strukturbilden identifierade som 
viktiga att arbeta vidare med var gemensam fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs 
kommunalförbund beslutade den 18 maj 2018 om uppdrag att arbeta med gemensam 
fysisk planering inom de tre områdena besöksnäring, hållbara bränslen och 
etableringar. 

Strategi Hållbara drivmedel är en del av det uppdrag som Skaraborg 
kommunalförbund beslutade den 18 maj 2018 och har varit föremål för internremiss 
(22 mars 2019 – 3 maj 2019) och internt samråd (30 september 2019 – 2 december 
2019). Synpunkter från samråd finns sammanställda och kommenteras i 
samrådsredogörelse. 

Målet är att samtliga 15 kommuner ska anta Strategi Hållbara drivmedel innan 
sommaren 2020, därefter planeras ett gemensamt pressmeddelande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 65/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-06 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-27 

Strategi Hållbara drivmedel, antagandehandling 2020-01-24 

Karta – Laddstationer, Skaraborg 2020-01-24 

Karta – Laddstationer, Mariestads kommun 2020-01-24 
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Informationsblad Laddinfrastruktur 

Samrådsredogörelse 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Skaraborgs kommunalförbund (info@skaraborg.se))  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 58                                                   Dnr 2019/00409  

Medborgarförslag om utsmyckning i ån Tidan mellan 
Universitetsbron och Residensbron 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det 
förhöjda kulturvärdet av platsen där skulpturerna föreslås placeras inte motiverar 
kostnaderna samt riskerna för skadegörelse.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
föreslagit att kommunen ska köpa in Thomas Larsson skulpturer i form av 
trollsländor och placera ut dem med belysning mellan gångbron vid Trädgårdsskolan 
och Marieholmsbron.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 november, § 87, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har beretts av kommunens 
kultursamordnare. 

Mariestadsbördige Thomas Larsson är utbildad keramiker och skulptör. Han har 
tidigare arbetat som tecknare på Rörstrands porslinsfabrik samt som airbrush 
illustratör.  

Skulpturerna bör enligt konstnären stå i grupp om tre. Storleken kan väljas från en till 
tre meters vingspann. De byggs av stål med vingar av glasfiberarmerad polyester. 
Kostnaden är 20 000 kr för tre stycken skulpturer av valfri storlek. 

Gatuavdelningen anser att en mer passande plats är bakom gamla fängelset mellan 
gångbron över Tidan och Residensbron då en placering enligt förslaget innebär dyra 
och komplicerade markarbeten samt tillstånd från Länsstyrelsen. Gatuavdelningens 
föreslagna område innebär enklare markarbete till en något lägre kostnad. En 
placering på denna plats innebär dock en risk för skadegörelse på grund av 
skulpturernas konstruktion och platsens lättillgänglighet samtidigt som den är något 
skyddad från insyn. 

Produktionsavdelningens kostnadskalkyl för markarbete, återställning och en armatur 
på gatuavdelningens föreslagna plats är cirka 41 000 kronor samt transportkostnad på 
10 000 kronor. Det finns inte tillgängliga medel för detta i kultur- och 
fritidsavdelningens budget. 

Efter en sammanvägning av det förhöjda kulturvärdet med skulpturerna på den 
föreslagna platsen, kostnaderna samt risken för vandalisering föreslår 
kultursamordnaren att medborgarförslaget ska avslås.  
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Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 2/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18 

Kultursamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-07 

Bilaga 1: Kostnadsförslag från Thomas Larsson 

Bilaga 2: fotografier av skulpturer 

Bilaga 3: kostnadskalkyl markarbete 

Protokollsutdrag kf § 87/19  

Medborgarförslaget 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren  
Kultursamordnare Martin Hermansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 59                                                   Dnr 2019/00507  

Medborgarförslag om att anordna motionssim på morgonen på 
Ekuddenbadet 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget då det inte är praktiskt möjligt att tillåta 
tidigt motionssim på utomhusbadet Ekudden på grund av säkerhetsmässiga skäl.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
förslagit att utomhusbadet Ekudden ska erbjuda tidigt motionssim på samma sätt 
som badhuset gör. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 januari 2020, § 3, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Badhuset erbjuder idag tidigt motionssim på tisdagar och fredagar. Detta är möjligt 
då vattendammsugarna kan rengöra bassängerna under natten. 

På utomhusbadet Ekudden sätts vattendammsugarna i bassängerna tidig morgon för 
att vara klara innan Ekudden öppnar klockan 11:00. Vattendammsugarna är under 
drift anslutna till elnätet och inga personer får då vistas i vattnet.  
Alternativet att liksom på badhuset köra vattendammsugarna på nattetid är inte 
möjligt då de riskerar att utsättas för skadegörelse samtidigt som de utgör en livsfara 
för de, tyvärr alltför vanligt förekommande, nattliga ”tjuvbadarna”.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 3/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-20 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-19 

Protokollsutdrag kf § 3/20 

Medborgarförslag 
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Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 60                                                   Dnr 2020/00009  

Medborgarförslag om att införa reducerade avgifter för 
pensionärer i Mariestads badhus 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att avgifterna för 
bad i Mariestad står sig väl i en jämförelse med liknande anläggningar. Avgifterna är i 
nästan samtliga avgiftsslag lägre i Mariestad vid andra jämförbara badhus.  

Bakgrund 

Några kommuninnevånare har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
föreslagit att kommunen ska införa särskilda, lägre avgifter för pensionärer som vill 
nyttja badhuset.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 januari 2020, § 3, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Förslagsställarna föreslår en reducerad avgift med 30 procent och gör jämförelsen 
med att andra badhus erbjuder pensionärsrabatter. 

Mariestad införde nya avgifter för baden i januari 2020 vilket innebar en höjning av 
samtliga badavgifter. Efter höjningen står dock inte Mariestads badhus ut på något 
sätt vid en prisjämförelse med andra liknande jämförbara badhus. Inför det nya 
prissättningsförslaget för Mariestads badhus gjordes en jämförelse med fyra liknande 
och jämförbara badhus, Skara, Lidköping, Alingsås och Kristinehamn. Av dessa fyra 
badhus är det endast Kristinehamn som har pensionärsrabatt.  

Kostnaden för bad i Kristinehamns badhus med pensionärsrabatt är 55 kronor för 
enkelbad (en dag), vilket är 5 kronor billigare än Mariestads ordinarie pris. Kostnaden 
för ett årskort i Kristinehamn är 1 560 kronor med pensionärsrabatt, vilket är 60 
kronor dyrare än Mariestads ordinarie pris.  

Med ovanstående sammantaget konstaterar kultur- och fritidschefen att avgifterna 
för bad i Mariestad står sig väl i en jämförelse med liknande anläggningar. De är i 
nästan samtliga avgiftsslag lägre än ovanstående fyra jämförbara badhus. Med detta 
som motivering föreslår kultur- och fritidschefen att medborgarförslaget avslås.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-03-16 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfu § 4/20 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-19    

Protokollsutdrag kf § 3/20 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström   
Förslagsställarna 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 61                                                   Dnr 2019/00459  

Motion om att montera belysning på lekplatserna 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till att det pågår 
ett arbete med att ta fram en belysningsplan där även lekplatser ingår.  

Bakgrund 

Henrik Andersson (MAP) har i en motion föreslagit att kommunen ska montera 
belysning i så många lekplatser som möjligt i Mariestads kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.  

I motionen beskrivs att de flesta av kommunens lekplatser inte är utrustade med 
belysning vilket gör att det under höst och vinter är mörkt på lekplatserna efter 
klockan 16:00. Många föräldrar slutar jobbet kl. 16:00 och har på så sätt ingen 
möjlighet till uteaktivitet med sina barn då mörkret faller. Många av kommunens 
lekplatser har rustats upp under senare år men försågs då inte med belysning, därför 
framförs det i motionen önskemål om att se över möjligheten att belysa så många 
som möjligt av de upprustade lekplatserna och även ha med belysning som en viktig 
aspekt vid anläggandet av nya lekplatser. Mariestads kommuns tog fram ett 
lekplatsprogram under år 2017. Upprustningen av lekplatserna har därefter skett med 
utgångspunkt från programmet.  

I Mariestads kommun finns totalt 35 lekplatser uppdelat på 3 temalekplatser 
(stadsparken, hamnen och Karlsholme), 6 större områdeslekplatser samt 26 mindre 
lekplatser. Dessa lekplatser ligger på allmän plats. Utöver dessa finns lekplatser inom 
bostadsområden och vid skolor och förskolor. I programmet beskrivs på 
övergripande nivå att lekplatser bör vara belysta för att ge trygghet även under den 
mörkare årstiden. I den inventeringen och förslag på åtgärder som finns framtaget 
för lekplatser finns dock inget med om belysning. Verksamhet teknik arbetar med en 
belysningsplan där behov och önskemål om förstärkt belysning på gång- och 
cykelvägar, övergångsställen med mera identifieras. Tanken med 
belysningsprogrammet är att det ska ligga till grund för planering av kommande 
investeringar gällande komplettering av belysning för ökad säkerhet och trygghet. 

En annan vinst med att ta fram en belysningsplan är att det finns tillfällen då man 
kan spara mycket på att samordna grävning och montering av ny belysning med 
andra projekt. I den aktuella belysningsplanen föreslås belysning på temalekplatserna 
och de större områdeslekplatserna tas med. Verksamhet teknik föreslår att motionen 
ska anses vara besvarad då arbete med belysningsplan pågår och där ingår inventering 
och förslag till ny belysning, vilket även innefattar kommunens större lekplatser.  
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Tekniska nämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 18 februari 2020 
och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med 
hänvisning att ett arbete pågår med att ta fram en belysningsplan där även lekplatser 
ingår.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till motionen. 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anette Karlssons (M) tillstyrkande av 
arbetsutskottets förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 81/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 

Protokollsutdrag tn § 16/20 

Tekniska chefens och gatuchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Michael Nordin)  
(Gatuchef Hanna Lamberg)   
(Motionären) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 62                                                   Dnr 2019/00456  

Motion om vattenförsörjning och avlopp i Lugnås 
stationssamhälle 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att frågan om  
VA-anslutning till det kommunala nätet i Lugnås hanteras såväl i den tidigare  
VA-planen, som i den uppdaterade VA-planen som är under antagande.  

Bakgrund 

Sture Pettersson (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lugnås 
stationssamhälle ska anslutas till det kommunala VA-systemet i Mariestads tätort.  

Tekniska nämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 18 februari 2020 
och konstaterar att denna fråga behandlas i VA-plan 2020-2030 som är inlämnad för 
politisk beredning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 82/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21 

Tekniska chefens och VA-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 

Protokollsutdrag tn § 7/20 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(VA-chef Amanda Haglind) 

(Motionären) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 63                                                   Dnr 2020/00005  

Redovisning av delegationsbeslut  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit beslutanderätt av vissa ärenden enligt den av 
kommunstyrelsen antagna delegationsordningen. Beslut tagna på delegation ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt 
att återkalla lämnad delegering. Ärenden som inte är delegerade ligger kvar på 
kommunstyrelsen.  

Underlag för beslut 

1. Kommunchefens och samhällsbyggnadschefens skrivelse till regeringen, 
daterat 2020-02-21.   (KS 2013/464) 
Utvecklad talan i ärende detaljplan för Ekuddens camping  

2. Museichefens delegationsbeslut om gallring, daterad 2020-03-03 (KS 
2020/110)  

 

Expedieras till: 
Delegaterna 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 64                                                   Dnr 2020/00004  

Handlingar att anmäla  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen finner handlingarna anmälda.  

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträdet den 19 februari 2020 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll från sammanträdet den 4 mars 2020 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Protokollsutdrag § 71 - Dialogmöte med tekniska nämnden 

4. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
Protokoll från sammanträdet den 3 mars 2020 

5. Gullspångs kommun (KS 2020/43) 
Protokoll från lönenämndens sammanträde den 11 februari 2020. 

6. Skaraborgs kommunalförbund 
Protokoll från direktionens sammanträde den 7 februari 2020. 

7. MTG styrgrupp 
Anteckningar från sammanträde den 25 februari 2020 

8. Mariehus AB 
Styrelseprotokoll från sammanträde den 27 februari 2020 

9. Mariehus Ärlan AB 
Styrelseprotokoll från sammanträde den 27 februari 2020 

10. Mariehus Uttern AB 
Styrelseprotokoll från sammanträde den 27 februari 2020 
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EXTRA ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen 

Ks § 65                                                   Dnr 2020/00004  

Deltagande på distans på kommunfullmäktige och 
nämndsmöten 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i 

kommunens nämnder, vid extraordinära omständigheter, kan tillåta deltagande på 

distans via de verktyg som kommunen hänvisar till.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att under pågående extraordinära omständighet, hålla 

sina sammanträden så korta som möjligt och därför inte ha informationspunkter med 

på dagordningen eller föredragningar av ärendena.  

3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att se till att under rådande 

omständigheter hålls nämndsmötena korta, inte avsätta tid för fika och minska på 

informationspunkter och föredragningar av ärenden. 

4. Kommunfullmäktige ger presidiet i uppdrag att undersöka möjligheterna att så länge 

behovet finns genomföra fullmäktiges sammanträden i regionsalen i ”gamla regionens 

hus” på Drottninggatan 1 i Mariestad. 

Bakgrund 

Enligt den nya kommunallagen (2017:725) finns det möjlighet för kommunfullmäktige att 

besluta om ledamöters deltagande på distans. Enligt 5 kap 16 § får fullmäktige besluta att 

ledamöter får delta på fullmäktiges möten på distans och enligt 6 kap 24 § får fullmäktige 

även besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds möten på distans. 

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Med anledning av rådande omständigheter i Sverige, Europa och övriga världen med den 

pågående spridningen av conornaviruset som ger infektionen Covid -19, föreslås att 

fullmäktige och nämnderna vidtar de åtgärder som är möjliga för att minska risken för 

smittspridning.  

Att tillåta deltagande på distans vid fullmäktiges och nämndernas möten skulle kunna vara 
en sådan åtgärd liksom att genomföra så korta möten som möjligt och även ombesörja att 
mötena genomförs i stora och luftiga lokaler. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att beslutet ska ändras i punkten ett från 

”deltagande på distans via Skype” till ”deltagande via de verktyg kommunen hänvisar till”. 

Abrahamsson (M) yrkar vidare att i punkt 1 ska texten ”vid extraordinära händelser” och i 

punkt 2 texten ”Covid 19” bytas mot ”vid extraordinära omständigheter”. 

Sebastian Clausson (S) yrkar att i punkt 3 ska läggas till ”under rådande omständigheter”. 

Vidare yrkar Clausson (S) att under punkt 4 ska läggas till ”så länge behov finns”. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp liggande förslag tillsammans med 

Abrahamssons (M) och Claussons (S) ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med dessa. 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16   

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samtliga nämnder) 
(Samtliga sektorchefer och verksamhetschefer) 
(Kommunfullmäktiges presidium) 
(Kommunsekreterare Eleonor Hultmark) 
(Administrativ chef Malin Eriksson)        

 


